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  » سالگي چهل«دربارة فيلم 

  شوند ها به حاشيه رانده مي وقتي ايده

  
  ١٤/٥/٨٩: شنبه، مورخ پنج ،  آخر روزنامه شرق، صفحه: منبع

  
قـرار اسـت فـيلم متـضمن روايـت      .  ديـدم  را به كارگرداني عليرضا رئيـسيان  " سالگي  چهل"اخيراً فيلم   . ١

كنـد و از   قي كار مـي ي اداره موس درنگار كه. نوي باشددفتر اول مث" پادشاه و كنيزك "امروزين از داستان    

شـود كـه نـامزد سـابق او پـس از       ، بـاخبر مـي  سـاله دارد   و دختري دهزندگي خويش با فرهاد راضي است 

، بـه اقتـضاي    بناسـت كـه نگـار   .آيد ها دوري از وطن در كسوت رهبر اركستر از پاريس به تهران مي  سال

 افتـد و دچـار حـسي      نگـار يـاد خـاطرات گذشـته مـي        در ايـن ميـان    .  دهـاي او باشـ       مـدير برنامـه    ،  شغلش

  فاصله گرفته و مشغول كار اجرايـي شـده و غبـار    و نوازندگيشود و از اينكه از ساز زدن       يك مي نوستالژ

مـراد و  فرهـاد نيـز بـه داللـت و توصـيه      . كنـد  گله و شكوه مـي      هاي روزمره او نشسته،      روي فعاليت  عادت

ديـدار كنـد و   ) كـورش ( فراهم كند تا نگار به نحو طبيعي با نامزد سـابق خـود       مجالي كوشد      استادش مي 

  ... خوبي برگزار شود كنسرت كورش در ايران به

 بــا نــسبت وثيقــي"  ســالگي چهــل" و كــورش در  و نگــارپــردازي فرهــاد رســد شخــصيت بــه نظــر مــي. ٢

نگار از زنـدگي  . ندارند" و كنيزكپادشاه "هاي پادشاه و كنيزك و زرگر سمرقندي در داستان    شخصيت

 حـس . "تكيـه كـنم    مـي تـوانم بـه فرهـاد بـه         " : گويـد   خويش راضي است و در ديالوگي به كورش مـي         

رسـد   اصالً به نظر نمـي  . رود  نوستالژيك او از مرور صرف خاطرات دوران آغاز جواني چندان فراتر نمي           

 كـه فرهـاد را، ولـو بـراي     و دچار ترديد شـده     زير و زبر گشته    ) كورش  ( با ديدن شاهد عهد شباب       نگار

بـه همـين سـبب اينكـه نگـار بـه همكـارش        . مدت كوتاهي، رها كند و چند صباحي با كـورش بـسر بـرد          

ا رسـد و بيننـده را بـ     بـه نظـر نمـي   قابل فهـم  ، چندان دگي خود را بگيردين تصميم زن گويد بايد مهمتر  مي



 ٢

 و نجواهاي فرهاد بـا اسـتاد و مـراد خـويش نيـز چنـدان          ها    قراري  ، بي بر همين سياق  . كند  خود همراه نمي  

 نـه .  است نيفتاده كه فرهاد آشفته حال شده  او و نگار    پذيرش نيست؛ چراكه اتفاق خاصي در زندگي        قابل

 از ؛ گله كرده و نه ابراز محبتي به كـورش كـرده  هادنگار او را ترك كرده و نه حتي تلويحاً از بودن با فر         

 نيست، خصوصاً كه پس از استراق سمع سخنان نگار و كـورش در  هضم او چندان قابل     تابيهاي رو بي   اين

 ،عـالوه بـر ايـن   . كنـد   به عيان فهميد كه نگار از كنار او بـودن احـساس آرامـش مـي             فرهاد شب مهماني، 

 خـويش اسـت و گفتـار و رفتـار او يـادآور شخـصيت زرگـر سـمرقندي           و موقعيت  كورش نيز غرق كار   

ل در گــرو زرگــر  پادشــاه بــه كنيــزك رســيد، كنيــزك د وقتــي"پادشــاه و كنيــزك"ر داســتان  د.نيــست

شـد   الهي به وصال زرگر سمرقندي رسيد، احوالش خـوش         داللت حكيم   به ت و هنگاميكه  داشسمرقندي  

لـي در گـرو   دكـه نگـار بـيش از اينكـه       در صـورتي ؛ بيماري از تنش رخـت بـر بـست    وگشت   گلگون   و

 در وت و در جـا زدن خـسته شـده    اللماند؛ از ر سوداي با او بسر بودن را در سر بپروكورش داشته باشد و   

   .شود" از طراوات تكرارپر "اي به زندگي خويش زند و باران صفت  پي آن است كه رنگ تازه

 قـضاوت كـردن و قـصه تـرك كـردن مـسند        سـختي  در بـاب  مـرادش ديالوگ ميان فرهـاد و اسـتاد و     . ٣

قـضاوت در فـيلم   مـسند  كه يـادآور انـصراف قاضـي از    (تاب و قلم و دفتر پناه بردن  ك به   قضاوت استاد و  

تأكيـد بـر اينكـه بـه نـامي از        . اسـت  هـاي چنـدي     حاوي بـصيرت  ) محسن مخملباف است  " نوبت عاشقي "

 و محقق سـاختن آنهـا   كردخوش   دل نبايد... قضاوت  انصاف، حق، ظلم، آزادي،  مفاهيمي چون عدالت،  

 قابـل تأمـل    و بلكه نـشدني اسـت،  دشوار تب و تاب و رنگارنگ و تو بر تو كاري بغايت          در اين جهان پر   

و در مسير اصلي داستان به حاشـيه رانـده     يافت    بسط بيشتري مي  " سالگي  چهل"ها در     كاش اين ايده  . است

ي از تـر انگيز گرفت، شـاهد بـازآفريني دل   پردازي بهتري صورت مي  گر شخصيت در عين حال ا   . شد  نمي
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